
 

Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w zajęciach  

SZKOŁY PŁYWANIA ADAM KOZŁOWSKI rok 2019/2020 

 

Imię ………………………………………………………………. 

Nazwisko…………………………………………………....... 

Data urodzenia…………………………………………...... 

Ulica……………………………………………………………….. 

Nr domu……………………………………………………...... 

Kod……………………………………………………………...... 

Miejscowość…………………………………………………… 

Nr tel.…………………………………………………………….. 

e-mail……………………………………………………………… 

 

✓ Wyrażam zgodę na mój udział/udział mojego dziecka* w zajęciach Szkoły Pływania 

Adam Kozłowski. 

 

✓ Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail i numer telefonu informacji 

ze Szkoły Pływania Adam Kozłowski. 
 

✓ Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału mojego/mojego 

dziecka* w zajęciach Szkoły Pływania Adam Kozłowski. 
 

✓ Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Szkoły Pływania Adam 

Kozłowski zdjęć i materiałów filmowych wykonanych na zajęciach organizowanych przez 

Szkołę Pływania Adam Kozłowski. 
 

✓ Znam i akceptuję regulamin oraz warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych 

przez Szkołę Pływania Adam Kozłowski. 
 

✓ Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację  

moją / mojego dziecka* w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 
 

*niepotrzebne skreślić. 

 
 

…......…..............................………………………………………………. 
(miejscowość, data i podpis opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika) 

 

 

 



 

 

ZGODA 

na przetwarzanie wizerunku uczestnika zajęć Szkoły Pływania Adam Kozłowski 

w celach promocyjno-marketingowych firmy 

 

 

 Niniejszym wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie wizerunku .................................................................................................................. 

(imię, nazwisko uczestnika zajęć) w postaci fotografii cyfrowej i video, przez firmę SZKOŁA PŁYWANIA 

ADAM KOZŁOWSKI, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej firmy 

prowadzonej za pośrednictwem: 

- strony internetowej pod adresem www.kolsport.pl, 

- portali społecznościowych np. typu facebook: www.facebook.com/Kolsport, 

- portali internetowych: np. goldapinfo i goldaporg 

- i w celach archiwalnych. 
 

*niepotrzebne skreślić. 

 

….............…............................................................ 
(data i podpis opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika) 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 i 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu 

przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę SZKOŁA PŁYWANIA Adam Kozłowski w 

Gołdapi. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: firma SZKOŁA PŁYWANIA Adam Kozłowski z siedzibą ul. Partyzantów 31A, 19-500 Gołdap, (nr 

tel.: 508-310-830, adres e-mail:  kolsportgoldap@gmail.com ). 

2. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania z usług SZKOŁA PŁYWANIA 

Adam Kozłowski. Przysługują Pani/Panu w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich 

danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SZKOŁA PŁYWANIA Adam Kozłowski  w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i 

elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany 

w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.  

4. Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez Panią/Pana z naszych usług, w tym aplikacji, stron internetowych i innych funkcjonalności 

udostępnianych przez SZKOŁA PŁYWANIA Adam Kozłowski,  w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas 

oraz naszych Partnerów. 

5. Uprzejmie informujemy, iż SZKOŁA PŁYWANIA Adam Kozłowski jako administrator, gromadzi Państwa dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, data urodzenia, adres mailowy; numer telefonu. 

6. Zawiadamiamy, iż gromadzimy Pani/Pana dane osobowe na zasadach określonych w polityce prywatności oraz regulaminie w celach: 

•informacyjnych; marketingowych; dla Pani/Pana oferowanych przez nas usług na najwyższym poziomie; ochrony praw SZKOŁA PŁYWANIA Adam 

Kozłowski zgodnie z przepisami prawa; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron oraz 

aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym  aby wykryć ewentualne boty, 

oszustwa czy nadużycia. 

7. Oznajmiamy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być profilowane, zwłaszcza dla celów marketingowych, dopasowania usług do Państwa oczekiwań oraz 

zainteresowań, udoskonalania naszych wewnętrznych procesów, zapewnienia bezpieczeństwa, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym 
oferowania oraz prezentowania reklam. Do profilowania administrator wykorzystywać będzie następujące kategorie danych: informacje o adresach 

elektronicznych, informacje o użytkowanych urządzeniach, informacje o produktach i usługach, informacje zawarte w plikach cookies. Dzięki takim działaniom 

możemy przedstawić Tobie ofertę produktową, stale ulepszać korzystanie z aplikacji na miarę Twoich oczekiwań. 

8. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, 

podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – 
oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Na większości stron internetowych dane o ruchu użytkowników zbierane 

są przez naszych partnerów. 

9. Jeśli Pani/Pan chcielibyście usunąć swoje dane z naszych baz danych uprzejmie prosimy o taką informację pod adresem: kolsportgoldap@gmail.com. 

10. W przypadku pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Administratorem 

Danych Osobowych pod adresem: ul. Różana 4, 19-500 Gołdap lub pod adresem: kolsportgoldap@gmail.com. 
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